
Ministrstvo in občine odrejajo konec zasebnih
vrtcev 
Ker v javnih vrtcih že nekaj let ni več stiske s prostorom, namerava vlada omogočiti občinam, da
postopoma ukinejo sofinanciranje zasebnih vrtcev. V občinah so predloga veseli.

PREVIOUS

Pri sedanjih demografskih podatkih mreža javnih vrtcev povsem zadošča; če se bodo napovedi uresničile, bo to v prihodnjih letih še Predlog ministrstva za izobraževanje dopušča, da bi občine zasebnim vrtcem zagotavljale enak obseg sredstev, vendar tega ni
pričakovati. (Foto: Jaka Gasar)

Če ministrstvo in občine želijo, da se prosta mesta v javnih vrtcih zapolnijo z otroki, ki zdaj obiskujejo zasebne vrtce, lahko to
poskušajo doseči tudi tako, da se javni vrtci potrudijo in prepričajo starše. (Foto: Hojka Oman direktorica vrtca Vila Mezinček)
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NAJNOVEJŠE

Zasebni vrtci so ravno nasprotno ogorčeni nad predlogom sprememb zakona o
vrtcih, ki močno posega v njihovo javno financiranje. Zato se jih je v sredo 45
povezalo v združenje, ki bo poskušalo spremembe preprečiti. »Čeprav smo
konkurenti in med seboj doslej nismo sodelovali, nas je upor proti temu predlogu
povezal,« pravi Hojka Oman, ena od pobudnic združenja, direktorica kranjskega
zasebnega vrtca Vila Mezinček.
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Predlog sprememb zakona, ki bo še dva tedna v javni razpravi, predvideva
postopno ukinitev obveznosti občin, da sofinancirajo programe zasebnih vrtcev
brez koncesije. Spremembo so zahtevale občine, ki morajo po sedanji ureditvi
plačevati tako za otroke v zasebnih vrtcih kot za prosta mesta v javnih vrtcih.
Generacije malčkov so namreč manjše kot pred leti, zato je v javnih vrtcih vse več
prostih mest, poleg tega številne občine gradijo prostore, ki bodo zmogljivosti
javnih vrtcev še povečali.

Odločale bodo občine
Vrtci se plačujejo tako, da se – glede na premoženje in dohodke družine – strošek
razdeli med družino in občino. V zasebnih vrtcih starši že zdaj plačajo več, saj
javnim občine plačajo 100 odstotkov svojega deleža, zasebnim pa 85 odstotkov.
Minister za izobraževanje Jernej Pikalo zdaj predlaga, da bi se odločanje o višini
sofinanciranja preneslo na občine. Njihova obveznost bi se s sedanjih 85
odstotkov postopoma zniževala do leta 2022, ko bi lahko sofinanciranje znižale na
nič. Takrat bi bile omejene samo še navzgor, saj ne bi mogle sofinancirati več kot
85 odstotkov programa. »Predvidevam, da bi sedemdeset od 97 zasebnih vrtcev
nehalo delovati,« ocenjuje Hojka Oman. Polna cena programa v njenem vrtcu
znaša okoli 700 evrov na mesec. »Predvidevam, da v Kranju ne bomo našli 35
družin, ki bi zmogle tak znesek,« pravi. »Zdaj je pri nas pet otrok iz takih družin,
mnogo več pa je takih iz najnižjega dohodkovnega razreda.«

Tudi po ministrovem predlogu bi lahko občine zasebnim vrtcem zagotavljale enak
obseg sredstev, vendar tega ni pričakovati. Ker predlog zakona ne ukinja
obveznosti plačevanja nezasedenih mest v javnih vrtcih, lahko predvidevamo, da
bodo občine zmanjšale financiranje zasebnih vrtcev. »Pri sedanjih demografskih
podatkih mreža javnih vrtcev povsem zadošča; če se bodo uresničile napovedi, pa
bo to v prihodnjih letih še bolj očitno,« pravijo na ljubljanski občini, kjer oddelek za
predšolsko vzgojo vodi Marija Fabčič.

Niso vsi zasebni vrtci enaki
Hojka Oman predlaga, da bi vlada občinam dovolila, da ne financirajo
nezasedenih mest v javnih vrtcih. Zatrjuje, da zasebni vrtci prinašajo konkurenco,
ki na koncu vodi tudi do boljšega dela v javnih vrtcih. Na ministrstvu odgovarjajo,
da cene programov v javnih vrtcih občina sprejme glede na normativno število
otrok in ne glede na njihovo dejansko število. Za zasebne vrtce to ne velja, saj jim
občina plačuje samo za dejansko vpisane otroke, imajo pa večjo svobodo pri
oblikovanju cen. Glede konkurence pa na ministrstvu trdijo, da ta zdaj ni velika,
saj večina zasebnih vrtcev ponuja enak program kot javni vrtci. »Od 97 vrtcev jih
le 30 izvaja lastne programe, od tega 25 vrtcev programe po posebnih pedagoških
načelih, le pet vrtcev ima sprejet lasten program,« navajajo na ministrstvu. V tujini
sicer že dolgo slovenskim javnim vrtcem priznavajo, da so med najboljšimi na
svetu.

Profesorica z ljubljanske filozofske fakultete Ljubica Marjanovič Umek meni, da
ministrstvo ravna napačno, saj ne bi smelo vseh zasebnih vrtcev obravnavati
enako. Dejstvo, da večina zasebnih vrtcev zdaj izvaja enak program kot javni vrtci,
je namreč v nasprotju z veljavnim zakonom, po katerem je ustanavljanje zasebnih
vrtcev dovoljeno samo pod pogojem, da vrtec izvaja poseben, drugačen program
kot javni vrtci. »Vlada je storila napako, ko je pred leti prostorsko stisko v javnih
vrtcih reševala s spodbujanjem ustanavljanja zasebnih vrtcev,« pravi profesorica.
»Zdaj, ko se je odločila to napako popraviti, tega ne sme storiti tako, da bo enako
ostra do vrtcev, ki izpolnjujejo zakon, kot do tistih, ki ga ne.« Po njenem mnenju bi
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bilo bolje, če bi vlada ohranila višino financiranja, število vrtcev pa bi poskušala
zmanjšati tako, da bi delovanje dovolila samo tistim, ki izvajajo poseben program,
kot so na primer waldorfski ali montessori vrtci.


